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I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

1. Chương trình mua vé đoàn tặng FOC

- Kênh bán & đối tượng áp dụng: Các đại lý chính thức của Bamboo 

Airways .

- Hình thức áp dụng: + 22 - 32 khách tặng 1 FOC

+ 33 - 43 khách tặng 2 FOC

+ 44 khách trở lên tặng 3 FOC

- Thời gian triển khai: Từ ngày 26/09/2022 – 30/11/2022

- Đường bay áp dụng: HANCXR, CXRSGN, HANDLI, SGNDLI, 

HANPQC, HANUIH, SGNPQC, VIIBMV, HPHCXR, DLIDAD, 

HPHDAD, HPHPQC, HPHUIH, DADPQC, VIIDLI, PQCVCA, 

HANVCA, HANDAD, HANVDH, HANHUI, HANTBB, v.v

- Hạng giá vé áp dụng: Áp dụng theo điều kiện Adhoc, hạng vé GG

- Thời gian bay áp dụng: Từ 1/10/2022 đến hết 25/12/2022

- Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện của hạng giá vé đã mua.
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I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

2. Chương trình Chào Thu vi vu bay nhóm

- Kênh bán & đối tượng áp dụng: Các đại lý, phòng vé chính thức 

của Bamboo Airways và Website/Ứng dụng di động BAV.

- Hình thức áp dụng: Giảm 25% cho nhóm 02, 03 khách và 33% 

cho nhóm 04 khách trở lên

- Thời gian triển khai: Từ ngày 16/09/2022 – 15/10/2022

- Đường bay áp dụng: HANCXR, CXRSGN, HANDLI, SGNDLI, 

HANPQC, HANUIH, SGNPQC, VIIBMV, HPHCXR, DLIDAD, 

HPHDAD, HPHPQC, HPHUIH, DADPQC, VIIDLI, PQCVCA, 

HANVCA, HANDAD, HANVDH, v.v

- Hạng giá vé áp dụng: Economy Saver Max; Economy Saver

- Thời gian bay áp dụng: Từ 16/09/2022 – 28/12/2022

- Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện của hạng giá vé đã mua.



3. Chương trình “An tâm mua vé Tết”

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

- Kênh bán & đối tượng áp dụng: Các đại lý, phòng vé chính thức 

của Bamboo Airways và Website/Ứng dụng di động BAV.

- Hình thức áp dụng: Miễn phí đổi tên trong giai đoạn Tết 2023

- Thời gian triển khai: Từ ngày 16/09/2022 – 15/10/2022

- Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay nội địa BAV khai thác

- Hạng giá vé áp dụng: Economy Saver/Flex/Smart; Business 

Smart/Flex.

- Thời gian bay áp dụng: Trong giai đoạn 11/01-07/02/2023

- Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện của hạng giá vé đã mua.



4. Chương trình Trải nghiệm Thượng lưu

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

- Nội dung chương trình: Giảm 20% cho nhóm từ 2 khách

trở lên

- Thời gian triển khai chương trình: Đến 30/09/2022

- Hạng vé áp dung: Business Smart và Business Flex

- Giai đoạn bay áp dụng: Không áp dụng (Không áp dụng cho 

giai đoạn cao điểm)

- Hành trình áp dụng: Tất cả các hành trình quốc tế 

- Kênh bán áp dụng: Các đại lý, OTA, phòng vé chính thức 

của Bamboo Airways và Website/Ứng dụng di động BAV

- Điều kiện áp dụng: Theo điều kiện hạng vé đã mua



5. Chương trình giảm nhóm C trên đường bay Quốc nội

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

⁃ Hình thức áp dụng: Áp dụng cho nhóm từ 2 pax (bao gồm

cả đường bay đi và từ Côn Đảo), mức giảm chi tiết như sau:

• Nhóm đường bay đi và từ VCS: Giảm 10%

• Đường bay HANSGN: Giảm 25%

• Các đường bay còn lại: Giảm 30%

⁃ Thời gian triển khai : Từ 12h ngày 07/07 – 30/11/2022

⁃ Thời gian bay áp dụng: Từ 07/07/2022 – 28/12/2022

⁃ Hạng vé áp dụng: Business Smart và Bunsiness Flex

⁃ Đường bay áp dụng: Các đường bay nội địa Bamboo 

Airways đang khai thác

⁃ Kênh bán & đối tượng áp dụng: Các đại lý truyền thống, 

phòng vé chính thức của Bamboo Airways.



6. Chương trình nâng hạng Thương gia cho khách đoàn

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

⁃ Nội dung chương trình: Khách đoàn được nâng hạng thương gia mất phí

⁃ Ngày triển khai : Từ ngày 23/06/2022 đến hết ngày 30/09/2022

⁃ Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả khách hàng mua vé EconomyGroup

⁃ Kênh bán áp dụng: Các đại lý, OTA và tất cả các khách hàng đặt đoàn lẻ

⁃ Thời gian triển khai chương trình: 22/06/2022 - 30/09/2022

⁃ Thời gian bay áp dụng: 22/06/2022 - 30/09/2022

⁃ Thời gian bay loại trừ: 01/09/2022 - 05/09/2022

⁃ Đường bay áp dụng: HAN MEL, SGN MEL, SGN SYD, HAN LHR, SGN 

FRA, HAN FRA, HAN TPE, HAN ICN, HAN NRT, SGNBKK, SGNSIN, 

HANSIN (Áp dụng cho các đường bay có hành trình khởi hành từ Việt Nam)

⁃ Quy trình nâng hạng: Việc nâng hạng được phục vụ tại phòng vé của

Bamboo Airways trước tối thiểu 05 giờ so với giờ khởi hành và nâng hạng C 

khi chuyến bay còn hạng I và C (Không áp dụng khi mở đến hạng J)



6. Chương trình nâng hạng Thương gia cho khách đoàn

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

⁃ Phí nâng hạng dịch vụ lên Business: 

• Đối với chặng từ Việt Nam đi Quốc tế

• Đối với chặng từ Quốc tế về Việt Nam

Hạng

Phí nâng hạng dịch vụ lên Business (VND)

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Anh Úc Đức Singapore Thái Lan

GG, GS 3,600,000 3,300,000 3,100,000 16,900,000 16,500,000 16,900,000 3,000,000 2,500,000

Hạng

Phí nâng hạng dịch vụ lên Business

Nhật Bản

(JPY) 

Hàn Quốc

(KRW)

Đài Loan

(TWD)

Anh

(GBP)

Úc

(AUD)

Đức

(EUR)

Singapore

(SGD)

Thái Lan

(THB)

GG, GS 32750 160500 2850 700 700 700 290 4280



7. Chương trình nâng hạng C miễn phí trên đường quốc nội

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

⁃ Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp (CA), khách là hội viên

BBC hạng Gold trở lên.

⁃ Nội dung chương trình

• Khách thuộc đối tượng trên khi mua vé Economy Flex của Bamboo 

Airways sẽ được nâng lên hạng thương gia miễn phí.

• Khách có thẻ BBC hạng Gold trở lên đi cùng trẻ em, mua vé EcoFlex

thì được nâng hạng thương gia miễn phí cả người lớn và trẻ em.

• Việc nâng hạng được phục vụ tại phòng vé của Bamboo Airways trước

tối thiểu 03 giờ so với giờ khởi hành và Up C khi chuyến bay còn hạng

I và C.

⁃ Đường bay áp dụng: Các đường bay nội địa Bamboo Airways đang khai

thác

⁃ Đường bay loại trừ: Các đường bay đi từ đến Côn Đảo.

⁃ Thời gian triển khai và thời gian bay áp dụng : 01/06/2022 – 30/11/2022



7. Chương trình nâng hạng C miễn phí trên đường quốc nội

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

Quy trình nâng hạng thương gia

⁃ Bước 1: Khách hàng đặt vé hạng Economy Flex tại Website và Ứng dụng di động Mobile App, các

đại lý, OTA và phòng vé chính thức của BambooAirways (Không áp dụng với quầy vé sân bay)

⁃ Bước 2: Khách hàng chứng minh là đối tượng được áp dụng chương trình

• Khách hàng doanh nghiệp: đại lý phục vụ doanh nghiệp gửi yêu cầu nâng hạng thương gia đến

chuyên viên phụ trách của hãng để đươc hỗ trợ.

• Khách hàng là hội viên hội viên BBC hạng Gold trở lên: cung cấp thông tin số thẻ/ loại thẻ BBC điền

trên booking.

⁃ Bước 3: Việc nâng hạng được thực hiện tại phòng vé Bamboo Airways trước tối thiểu 03 giờ so với

giờ khởi hành.

(Lưu ý: Số chỗ hạng Thương gia có giới hạn vì vậy Quý khách vui lòng gửi yêu cầu sớm để được hưởng dịch

vụ đẳng cấp cùng Bamboo Airways)



I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

8.Chương trình nâng hạng thương gia cho các hành trình từ

Việt Nam đi Châu Âu/Úc, Đông Nam Á và Đông Bắc Á

⁃ Nội dung chương trình: Khách hàng mua Economy Flex thì được nâng

hạng thương gia và áp dụng mức phí nâng hạng tại sân.

⁃ Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả khách hàng mua vé Economy Flex.

⁃ Quy trình nâng hạng: Việc nâng hạng được phục vụ tại phòng vé của

Bamboo Airways trước tối thiểu 05 giờ so với giờ khởi hành và nâng hạng C 

khi chuyến bay còn hạng I và C (Không áp dụng khi mở đến hạng J và

Không áp dụng với quầy vé sân bay)

⁃ Thời gian triển khai và thời gian bay áp dụng : 01/06/2022 – 30/09/2022

⁃ Thời gian bay loại trừ: 01/09/2022 – 05/09/2022

⁃ Đường bay áp dụng: HAN MEL, SGN MEL, SGN SYD, HAN LHR, SGN 

FRA, HAN FRA, HAN TPE, HAN ICN, HAN NRT, SGNBKK, SGNSIN, 

HANSIN

⁃ Kênh bán áp dụng: All kênh



I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN

8. Chương trình nâng hạng thương gia cho các hành trình

từ Việt Nam đi Châu Âu/Úc, Đông Nam Á và Đông Bắc Á

- Phí nâng hạng dịch vụ lên Business:

• Đối với chặng từ Việt Nam đi Quốc tế

• Đối với chặng từ Quốc tế về Việt Nam

Hạng
Phí nâng hạng dịch vụ lên Business (VND)

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Anh Úc Đức Singapore Thái Lan

Y, W Free Free Free Free Free Free Free Free

S,B,H,K,L 1,500,000 1,700,000 1,000,000 8,900,000 8,500,000 8,600,000 1,200,000 800,000

M, N, 3,600,000 3,300,000 3,100,000 16,900,000 16,500,000 16,900,000 2,400,000 1,900,000

Hạng Nhật Bản

(JPY) 

Hàn Quốc Đài Loan Anh Úc Đức Singapore Thái Lan

(KRW) (TWD) (GPB) (AUD) (EUD) (SGD) (THB)

Y, W Free Free Free Free Free Free Free Free

S,B,H,K,L 14750 51000 750 450 420 450 90 2250

M, N 32750 160500 2850 700 700 700 200 4180



9. Sản phẩm Bamboo VIP

I. CHƯƠNG TRÌNH BÁN
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1. Sản phẩm Thẻ Dynamic

II. SẢN PHẨM

Chi tiết Thẻ trả trước Bamboo Pass - Dynamic

Loại hình sản

phẩm

- Là loại Thẻ trả trước dùng để thanh toán cho các giao

dịch mua vé máy bay & các sản phẩm bổ trợ của

Bamboo Airways trên Website bằng số tiền có trong thẻ

(tương ứng với từng hạn mức thẻ).

Giá trị thẻ

Bamboo Pass

– Dynamic và

Quyền lợi

⁃ Hạn mức 3-5 triệu: Không có ưu đãi quà tặng

⁃ Hạn mức 25 triệu:Được tặng 01 vé FOC một chiều cho

chặng bay nội địa BAV đang khai thác (không bao gồm

thuế phí và phụ thu, không bao gồm đường bay Côn

Đảo)

⁃ Hạn mức 50 triệu:Nhận 01 vé khứ hồi FOC cho chặng

bay nội địa BAV đang khai thác (không bao gồm thuế

phí và phụ thu, không bao gồm đường bay Côn Đảo)

⁃ Hạn mức 100 triệu: KH được lựa chọn quà tặng:

⁃ 01 vé khứ hồi FOC cho chặng bay quốc tế trong khu vực

Đông Nam Á (Singapore, Thailand,…) (không gồm

thuế phí và phụ thu)

⁃ Hoặc 02 vé khứ hồi FOC cho chặng bay nội địa BAV 

đang khai thác (không bao gồm thuế phí và phụ thu, 

không bao gồm đường bay Côn Đảo)

⁃ Thời gian triển khai: Đến 31/10/2022
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Chi 

tiết
(1) Vé tháng (2) Gia hạn vé tháng

Sản

phẩm

vé

tháng

Vé tháng Bamboo – Vi vu trọn tuần - Bamboo Monthly Pass – Fly full 

week 

Full week 1 month: 

2,090,000 VNĐ
Gia hạn 1 tháng: 1,980,000

Gia hạn 2 tháng: 3,760,000

Gia hạn 3 tháng: 5,650,000

Lưu ý:

- Giá không cố định, thay đổi tùy thời điểm

- Các thẻ 1-2-3 tháng đều có thể mua các gia hạn

1-2-3 tháng

Full week 2 months: 

4,180,000 VNĐ

Full week 3 months: 

6,270,000 VNĐ

Sản

phẩm

vé

tháng

trong

tuần

Vé tháng Bamboo – Hăng say công việc (Bay thứ 2,3,4,5) - Bamboo 

Monthly Pass – Fly on Mon, Tue, Web, Thu

Weekday Pass 1 month: 

1,650,000 VNĐ
Gia hạn 1 tháng: 1,550,000

Gia hạn 2 tháng: 2,800,000

Gia hạn 3 tháng: 4,050,000

Lưu ý: 

- Giá không cố định, thay đổi tùy thời điểm

- Các thẻ 1-2-3 tháng đều có thể mua các gia hạn

1-2-3 tháng

Weekday Pass 2 

months: 3,100,000 VNĐ

Weekday Pass 3 

months: 4,500,000 VNĐ

Thời gian bán: Đến 31/12/2022

II. SẢN PHẨM
2. Sản phẩm vé Tháng
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II. SẢN PHẨM
3. Thẻ GV6



Thank you!


